Bestyrelsesmøde Gauerslund IF Fodbold den 15.5.2018
Deltagere: Frank, Emil, Kennet, Lars Peter og Allan
Fraværende: Anders
1. Oplæg til strategi proces v. Allan.
Oplæg fremlagt og besluttet. Dato for strategidag fastlægges ved udsendelse af Doodle.
2. Oplæg til politik for betaling af forplejning ved møder i klubregi v. Allan.
Oplæg godkendt uden kommentarer.
Politikken uploades til websitet og sendes ud med link i Trænere GIF på Facebook.
3. Opdatering fra forretningsfører v. Lars Peter.
LP orienterede om indkøringsforløb for ny forretningsfører, ligesom der er udarbejdet et årshjul for
de opgaver forretningsføreren skal have fokus på i løbet af året.
Webshop til tøjbestilling er ved at være klar.
LP sender Excel skabelon ud til årgangene i indeværende uge, at de skal begynde at samle ind hvem
der skal have med spillernavn, størrelser, rygnummer og sponsortryk. Deadline for at sende udfyldt
Excel ark retur er den 1.7.2018.
Lars Peter udarbejder oplæg på trænerpakker, som præsenteres til godkendelse på næste
bestyrelsesmøde.
Det er besluttet, at der kun kan bestilles trænerpakker den 30.6. og 31.12. Dette skal tilrettes på
webben.
4. Hjemmeside v. Frank.
Lars Peder sørger for webshoppen bliver kendt blandt medlemmerne inden sommerferien.
5. Diverse kontingentproblemstillinger
Kontingentopkrævning køres igennem pr. 30.6. Medlemmer som melder retur de ikke ønsker at
spille alligevel inden 15. august, kan få kontingentet refunderet. Opkrævning for tøj kan dog ikke
refunderes.
Kontingent for piger ensrettes så det er svarer til tilsvarende drenges kontingent.
Omkostningerne til Old Girls står ikke mål med deres kontingentopkrævning. Old Girls er forelagt
problemstillingen og bedt om at komme retur med et oplæg på hvordan det kan gøres mere fair.
6. Møde om IKC 19/5
Bjarne Andersen deltager og Jesper Sørensen (bestyrelsesrepræsentant) spørges om han vil deltage
også.
7. Diverse orienteringer fra formanden & forretningsfører v. Frank.
Frank har deltaget i foreningssammenkomst i Vejle i går, hvor muligheder for tilskud blev drøftet.
Der er lavet en aftale med Asyl liga, om at de spiller 3 kampe på vores faciliteter, som de betaler
for.
Frank har været til møde i DGI og er blevet en del af fodboldledelsen i Sydjylland.
Det er besluttet at indkøbe et stk. fodboldpool til et max beløb inkl. transport på ca. 12.000. Lars
Peder og Frank kigger på standen af det i næste uge. Administrationen og booking af spillet
forsøges aftalt med Cafeen.

8. Opfølgning fra sidste mødes punkter - sponsorater, kontingent og e-sport.
Allan præsenterede oplæg på sponsorer til spillertøj. Oplægget blev godkendt med den
kommentar, at der kun må indgås aftaler med sponsorer uden for 7080, medmindre der er en
personlig relation. Dette for at beskytte de lokale erhvervsdrivende for, at de bliver rendt på
dørene af alle årgangene.
Lars Peder har været i dialog med EWII om sponsorering af en internetforbindelse ind i det nye
materialerum.
Der er ikke sket yderligere i kontingentudvalget. Udvalget rykkes for det lovede oplæg.
Frank har været til netværksmøde omkring e-sport.
Der skal nedsættes et udvalg omkring etablering samt laves budget for økonomien. Frank har
bolden på denne aktivitet indtil videre.
9. Evt.
Frank og Lars Peter har været til dialogmøde med Vinding IF. Det er der kommet et forslag ud af
omkring samarbejde på et sportsligt niveau.
Bestyrelsen er positive omkring tiltaget og bakker op om en yderligere undersøgelse af
mulighederne. Mulighederne undersøges af Sportsudvalget samt af Franks som repræsentant for
bestyrelsen.

